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Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ........./2020
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A. menuje
Ing. Valériu Budaiovú za zastupujúcu riaditeľku Hradného múzea Fiľakovo počas dlhodobej
neprítomnosti riaditeľky Mgr. Viktorie Tittonovej, PhD., dňom 17.12.2020.
Dôvodová správa
Riaditeľka HMF Mgr. Viktória Tittonová, PhD. sa dňom 16.11.2020 sa stala práceneschopnou
s výhľadom až do nástupu na materskú dovolenku a následne rodičovskú dovolenku. Týmto dňom
bola primátorom mesta poverená funkciou zastupujúcej riaditeľky Ing. Valéria Budaiová, ktorá je
zástupkyňou riaditeľky, až do obdobia, kým mestské zastupiteľstvo nerozhodne o dočasnom
štatutárnom zástupcovi HMF.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u
zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí
pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí ak osobitný
predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo
vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti
a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako
aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
V záujme zabezpečenia riadneho fungovania príspevkovej organizácie Hradné múzeum Fiľakovo je
potrebné obsadiť miesto riaditeľa ako štatutárneho zástupcu tejto organizácie počas dlhodobej
neprítomnosti pani riaditeľky Mgr. Viktórie Tittonovej, PhD. Primátor mesta preto navrhuje
mestskému zastupiteľstvu, aby do funkcie zastupujúceho riaditeľa príspevkovej organizácie Hradné
múzeum Fiľakovo počas dlhodobej neprítomnosti Mgr. Viktórii Tittonovovej, PhD., vymenovalo Ing.
Valériu Budaiovú. Dlhodobou neprítomnosťou sa rozumie neprítomnosť viac ako 20 dní.
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